
:In crnemoriam 



t Ter gedachtenis aan 

Bernardus Johannes Orriëns 
echtgenoot van 

ANNA MARIA TE BRAKE 

Hij werd geboren op 21 oktober 1906 
te Eibergen. Na voorzien te zijn van 
het Il.Oliesel, overleed hij te Enschede 
in het Ziekenhuis "de Stadsmaten" op 
24 oktober 1983. 
Op 27 oktober hebben wij zijn lichaam 
te ruste gelegd op het R.K.Kerkhof te 
Rietmolen. 

Wanneer wc aan Vader denken en hem 
ons voor de geest halen, denken we 
met dankbaarheid aan hem terug. 
Hij was een levenslustig en wilskrach
tig man. Hij was een natuurmens, die 
graag in de natuur en het vrije veld 
was. 
Hij heeft ruim 48 jaar samen mogen 
zijn met zijn lieve vrouw, kinderen en 
kleinkinderen . Hij was een harde wer
ker, die altijd wat om handen wou 
hebben en altijd voor iedereen klaar 
stond en een man van de klok was. 
Eerst als jachtopziener, later als boer 
en textielarbeider bracht hij de laat 
ste jaren door met zijn grote hobby, 
zijn tuin en moestuin. 

Hij was zo blij met zijn nieuwe woning 
met de jongelui naast zich. Maar het 
heeft maar van korte duur mogen zijn, 
slechts een jaar heeft hij er plezier 
van gehad. Want op de ochtend van 
zijn 77ste verjaardag werd hij getrof
fen door een hersenbloeding, waarvan 
hij niet meer beter zou worden. Toen 
hij wist, dat Zijn levenseinde nabij 
was, klaagde hij niet maar was hij 
tevreden met alles en dankbaar voor 
de steun en liefdevolle zorgen van zijn 
vrouw en kinderen. 

Dankbaar willen we zijn jegens God, 
dat we zo'n fijne man, vader en opa 
in ons midden hebben gehad. 

We willen in ons gebed aan hem blij
ven denken en hopen, dat hij ons in 
onze droefheid moge steunen door voor 
ons een voorspreker te zijn bij God. 

Voor Uw aanwezigheid en blijken van 
deelneming zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

fam. Orriëns 

Rietmolen, oktober 1983 


